
Pako Festa Geelonge

Kaip ir kiekvienais metais, šių metų vasario pabaigoje Geelonge vyko “Pako Festa” 
šventė, kurioje dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje - lietuvių atstovai pasiruošę daly
vauti parade. Plačiau apie šventę skaitykite “M.P.” psl. 3.

ižSsIS Lietuvos įvykių apžvalga
“Misija

Sibiras’ 08” - 
dalyvių 
atranka
Lietuvos jau

nimo organizaci
jų taryba (UJOT) 
šiais metais vėl 
rengia ekspedici

ją į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas 
Sibire.

LiJOT yra 1992 m. jkurta didžiausia 
nevyriausybinių jaunimo organizacijų są
junga Lietuvoje, vienijanti 56 nacionalines 
jaunimo organizacijas ir regionines jauni
mo organizacijų sąjungas.

Sąjungos prezidentas Šarūnas Frolenko 
pareiškė, jog projekto “Misija Sibiras 08” 
tikslas - “parodyti, kad jaunimas Lietuvoje 
yra patriotiškas”. Projekto globėjai: Prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir europarla- 
mentaras prof. Vytau tas Landsbergis.

Tinklalapis www.misijasibiras.lt ragina 
norinčiuosius vykti - registruotis atrankai. 
Atranka vyks iki gegužės 5 dienos. Iš už
pildytų anketų bus atrinkta grupė žmonių, 
kuri išsiruoš į bandomąjį žygį Lietuvoje.

Žygis Sibire vyks nuo liepos 3 d. iki 
liepos 23 d. Didžiąją laiko dalį dalyviai 
gyvens palapinėse - laukinės gamtos są
lygomis. Daugybę kilometrų keliaus pės
čiomis. kartu su savimi nešdami kuprines. 
Lankys ir aptvarkys, kiek sąlygos leis, 
tremtinių kapines. Susitiks su ten gyve
nančiais lietuviais - tremtinių palikuoniais.

Kartu vyks ir profesionali filmavimo 
grupė. Jie fiksuos projekto “Misija Sibiras 
08” dalyvių išgyvenimus, gyvenimo Sibire 
realybę, pokalbius su ten gyvenančiais 
lietuviais. Iš šios filmuotos medžiagos bus 
sukurtas dviejų dalių dokumentinis filmas.

Politikai savaitgaliais su 
kastuvais

Artėjantys rinkimai privertė politikus 
pagreitinti nebaigtus projektus. Išdegęs 
Kuršių nerijos miškas tiesiog degino rin
kėjų akis. Šeštadienį čia kastuvais darba
vosi ne vienas politikas. Jų tarpe darba
vosi aplinkos ministras socialliberalas Ar
tūras Paulauskas ir krašto apsaugos mi
nistras socialdemokratas Juozas Olekas. 
A. Paulauskas gaisravietėje triūsė kartu 
su šeima ir daugiau kaip šimtu Naujosios 
sąjungos narių. Jie maždaug 2.4 hektaro 
ploto dykvietėje pasodino daugiau kaip 
10.000 paprastųjų pušų sodinukų.

Smiltynės girininkas Kęstutis Dikša 
sakė, jog pagalbininkų jiems netrūksta. Ki
tą savitgalį žada atvykti 400 dujininkų. 
Darbo dienomis mišką atželdinti padeda 
kariškiai. Į pagalbą siūlosi daug žmonių. 
Pasitaiko, kad būna daugiau besisiūlan
čių, negu turima daigų. Be jokios rekla
mos darbavosi “Rotary” klubo nariai.

Naujieji sodintojai ragina gaisro nu
niokotą Kuršių neriją apsodinti medeliais 
- tegul tai būna maestro VytautuiKcrnagiui 
paminklas “Amžinai žaliuojantikopa”.

Scimūnai mokytojų spaudimo 
neatlaikė

Pasku t inį pusme t į Lie t u vos mokytojai 
pagyvino savo reikalavimus pakelti at
lyginimus. Streikai palietė vidurinių mo
kyklų lavinimą. Prisidėjo ir mokiniai - 
pareikšdami, kad jiems nemalonu, kad jų 
mokytojai negali pragyventi iš savo atly
ginimų - jie lyg elgetos turi ieškoti pri
dėtinio atlyginimo. Spaudoje pasirodė 
straipsniai apie mokytojų darbus statybo
se, kur atlyginimai aukštesni. Vidurinės 
mokyklos technologijų mokytojas Romas

Nukelta į 2 psl.

Ambasadorius Japonijoje atstovaus 
Lietuvai ir Australijoje

(EITA). Vyriausybė teiks Prezidentui 
Lietuvos nepaprastąjį ir jgaliotąjj amba
sadorių Japonijoje bei Filipinų Respubli
kai Dainių Kamaitį skirti nepaprastuoju 
ir įgaliotuoju ambasadoriumi ir Australijai.

Dainius Kamai!is nuo 2006 metų eina 
Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus Japonijoje, o nuo 2007 metų ir 
Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus Filipinų Respublikai pareigas.

2003-2006 D. Kamaitis dirbo Užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos, Afrikos, 
Azijos ir Okeanijos departamento Azijos 
ir Okeanijos šalių skyriaus vedėju, 2002- 
2003 metais - Pirmojo dvišalių santykių

Kokiu statusu Lietuvoje galės gyventi 
ir dirbti lietuviai, netekę LR pilietybės?

/*« 2006 metų lapkričio 13 dienos, kai LR Konstitucinis Teismas nusprendė prieš dvi
gubų pilietybę, dabar į Lietuvą keliaujantys išeivijos lietuviai dažnai svarsto, kokie apribo
jimai laukia jų Tėvynėje ir kokiu statusu jie šiuo metu ten gali gyventi. Tuo reikalu „Ame
rikos Lietuviui” paaiškinimų suteikė LR generalinis konsulas Čikagoje Arvyilas 
Daunora l/icius. Nors konsulus kalba apie lietuvius, gyvenančius JA V, tos pačios 
taisyklės galioja lietuviams, gyvenantiems kitur, pvz. Australijoje. Red.

„Lietuviai (lietuvių kilmės asmenys), 
turintys tik JAV pilietybę, LR be vizų ga
li praleisti iki 3 mėnesių per pusę metų. 
Jei pageidauja šalyje būti ilgiau, jiems 
būtinas Leidimas laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje (toliau LLG). Sprendimą 
dėl šio leidimo išdavimo priima Migraci
jos departamentas prie VRM, tačiau 
kreiptis dėl jo galima tiek tiesiogiai Lie
tuvos Respublikoje, tiek ir per LR gene
ralinį konsulatą Čikagoje ar kitą LR dip
lomatinę atstovybę ir konsulinę įstaigą. 
LLG išduodamas, jei asmuo išsaugojo tei
sę į LR pilietybę (gali būti išduotas iki 5 
metų galiojantis LLG), šeimos susijungi
mo atveju (Lietuvoje gyvena vienas iš jo 
šeimos narių), esant kitiems LLG išdavi
mo pagrindams.

Atkreipiame dėmesj, kad LLG yra 
panaikinamas, jei asmuo ne Lietuvoje 
gyvena ilgiau nei 6 mėnesius.

Lietuvių kilmės užsienio valstybės pi
liečiui persikėlus nuolatiniamgyveniinui į 
Lietuvą, jam gali būti išduodamas Iaidi
mas gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje 
(toliau - LGN). Šis dokumentas išduoda
mas iškart 5 metams, tačiau dėljo išdavi
mo galima kreiptis tik Lietuvos Respub
likoje į atitinkamą migracijos tarnybą pa
gal gyvenamąją vietą. Atkreipiame dėme
sj, kad LGN yra panaikinamas, jei užsie

Metinė infliacija perlipo 11 % ribą
Šių metų pradžioje metinis rodiklis per-Kaip praneša DELFI. Lietuvoje per 

metus maisto produktai ir nealkoholiniai 
gėrimai brango 18.1%, būstas, vanduo, 
elektra, dujos ir kitas kuras - 17.6%, 
transportas- 13.7%.

Bendrą rodiklį kiek sumažino 3.7% 
atpigę drabužiai ir avalynė, 3.6% pigę 
ryšiai.

Infliacija Lietuvoje j dešimtmetį nema
tytas aukštumas ėmė kopti penai nidenj. 

departamento Šiaurės Europos šalių sky
riaus vedėju. 1998-2002 metais - laikinuoju 
reikalų patikėtiniu Japonijoje. 1995-1998 
metais D. Kamaitis ėjo Politikos departa
mento Azi jos šalių skyriaus vedėjo parei
gas, 1992-1995 metais dirbo Politikos 
departamento Azijos šalių skyriaus pir
muoju ir antruoju sekretoriumi.

Lietuva neturi diplomatinės atstovy
bės Australijoje. Lietuvai šioje šalyje at
stovauja garbės generaliniai konsulai 
Viktoras Šliteris ir Andrius Žilinskas.

Lietuva ir Australija diplomatinius 
santykius užmezgė 1991 metų lapkričio 6 
dieną. □ 

nietis už Europos Sąjungos ribų pralei
džia ilgiau nei 12 mėnesių iš eilės.

Jūsų [“Amerikos Lietuvio”] paminėtas 
teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę 
išsaugojimo pažymėjimas kaip atskiras 
kelionės dokumentas negalioja. Jis paro
do asmens teisę į Lietuvos Respublikos 
pilietybę tik atsisakius kitos užsienio ša
lies (pvz.: JAV pilietybės) ir panašiai kaip 
Lietuvos Respublikos išduotas gimimo 
liudijimas asmens pilietybės nenurodo. Tai 
yra tik vienas iš dokumentų, kuriuos gali
ma pateikti lietuvių kilmei ar turėtai Lie
tuvos Respublikos pilietybei įrodyti. Šis 
dokumentas yra ypač naudingas lietu
viams, gyvenantiems Rusijos Federacijoje, 
Baltarusijoje ir kt. užsienio valstybėse, 
kurioms Šengeno šalys taiko vizų režimą, 
nes leidžia gauti Lietuvos Respublikos 
išduotą Šengeno vizą be kvietimo ir kon
sulinio mokesčio.

Dirbti Lietuvoje leidžia ne leidimas 
gyventi, o leidimas dirbti, kurį išduoda 
Lietuvos darbo birža prie Lietuvos Res
publikos socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos. Nuolat Lietuvos Respublikoje 
gyvenantys užsieniečiai turi teisę balsuoti 
tik vietos savivaldos rinkimuose. Lietu
vos Respublikos Prezidento ir Seimo 
rinkimuose dalyvauja tik I Jetuvos Respub
likos piliečiai.” □ 

ženge dviženklę ribą. Kai kurie ekono
mistai ir Premjeras Gediminas Kirkilas yra 
sakę, jog infliacijos mažėjimo laukia an
troje metų pusėje.

Kaip teigia Gitanas Nausėda, SEB 
banko prezidento patarėjas, artimiausiu 
melu infliacija nemažės. „Sumažinti inflia
cijos spartą ir sugrąžinti jos džiną į „bute
lį“ trukdys kainų kėlimo visuotinumas”.
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♦ Balandžio 6 d. 
olimpinio fakelo 
kelionei Londono 
gatvėmis trukdė 
minia, demons
truojanti prieš 
Kiniją ir už tibe
tiečių žmogaus 
teises. Britų poli
cija grūmėsi su 
minia, suimdama 

37 asmenis. Fakelą nešę britų sportinin
kai skundėsi, kad fakelą lydėję kiniečių 
sargai šiurkščiai elgėsi su jais, kartais net 
apstumdydami britų policininkus.
♦ Balandžio 7 d. olimpinis fakelas buvo 
nešamas Paryžiaus gatvėmis, saugomas 
apie 3000 prancūzų policininkų. Demons
truojantys žmonės bandė fakelą atimti iš 
jo palydovų. Keletą kartų policija buvo 
priversta fakelą užgesinti ir vežti jį auto
busu. Ant Eifelio bokšto kabojo juoda 
vėliava, smerkianti Kinijos žmogaus teisių 
pažeidimus.
♦ Balandžio 8 d. Austrijos saugumo or
ganai pranešė, kad išardė teroristų planus 
suimdamiū asmenis. Per kratas jų namuose, 
j vakarus nuo Vienos, konfiskuota 300 ne
legalių ginklų, jų tarpe rusų gamybos kul
kosvaidžių, daug amunicijos.
♦ Zimbabvės rinkiminė komisija vis dar 
neskelbia kovo 29 d. rinkimų rezultatų. 
Balandžio 8 d. Zimbabvės policija suėmė 
7 rinkiminės komisijos narius, kurie ap
kaltinti nepriskaičiavę dalies balsų, ati
duotų už prezidentą Robert Mugabe.
♦ Balandžio 9 d. olimpinis fakelas kelia
vo per San Francisco gatves. Jo žmonės 
beveik nematė, nes jo numatytas kelias 
buvo pakeistas paskutiniu momentu. Ki
tur mieste vyko masinės demonstracijos 
prieš Kiniją, kuriose buvo ypač aktyvus 
Nobelio premijos laureatas arkivyskupas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
K. teigia, kad mokytojavimas jam tapęs 
pagrindiniu darbu, bet ne pagrindiniu pra
gyvenimo šaltiniu. Užuot galėjęs atsiduoti 
darbui su mokiniais, esi priverstas po pa
mokų, šeštadieniais bei sekmadieniais 
parsisamdytistatybų darbininku.

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Ža- 
kaitienė kietai laikėsi biudžeto ir nespau
dė savo vyriausybės, kad bent dalinai 
patenkintų mokytojų būklę.

Seimunams toks klimatas, ypač artėjant 
Seimo rinkimams, labai nepatogus - nori 
kelti atlyginimus. Tuo tarpu vyriausybė turi 
vykdyti finansinių metų priimtą biudžetą. 
Iš kur paimti pinigų, kurių biudžete neskir
ta? Seimas, nieko nelaukdamas, ėmėsi 
papildomų žingsnių, kad patenkintų mo
kytojų reikalavimus. Parlamentarai prita
rė dviems nutarimo projektams, kuriuose 
nurodyti skirtingi algų finansavimo šalti
niai. Valdančiųjų pasiūlyme teigiama, kad 
10% mokytojų alga kils nuo gegužės ir liek 
pat nuo rugsėjo. Tam reikia apie 147 min. 
litų, ir su vyriausybe suderinta, kad jie bus 
paimti iš Privatizavimo fondo. Opozicinių 
frakcijų teiktame dokumente siūloma mo
kytojų naudai peržiūrėti biudžetą. Finansų 
ministerijos specialistų skaičiavimais 
aiškinama, jog tam šiemet prireiktų ttpic 
320 min. litų, kurių nėra iš kur paimti.

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Ža- 
kaitienė, kuri dirbo gan sėkmingai pagal 
vyriausybės biudžetą ir nuolat buvo moky
tojų raginama pakelti atlyginimus, balan
džio 7 d. įteikė premjerui atsistatydinimo 
iš pareigų pareiškimą. Ji pavargusi nuo 
nuolatinių ginčų ir Seime svarstomų 
sprendimų. Premjeras Gediminas Kirkilas 
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Desmond Tutu bei populiarus kino ak
torius Richard Gere.
♦ Balandžio 9 d. į Tibeto sostinę Lhasa 
atvyko kiniečių ir užsienio žurnalistų gru
pė, Kinijos valdžios atvežta parodyti, kad 
kraštas dabar ramus ir gyventojai paten
kinti. Įspūdį sugadino iš Labrang vienuo
lyno išbėgę apie 15 budistų vienuolių, 
nešdami uždraustą Tibeto vėliavą ir Dalai 
Lama portretą. Jie spėjo žurnalistams pa
sakyti, kad nereikalauja nepriklausomy
bės Tibetui, o tik žmogaus teisių, kurios 
dabar visiškai užgniaužtos.
♦ Balandžio 9 d. Australijos min. pirmi
ninkas Kevin Rudd pasakė svarbią kalbą 
Peking universitete Beidžinge. Kalbėdamas 
kinietiškai (mandarin kalba) jis išreiškė 
Australijos susirūpinimą žmogaus teisių 
problema Tibete. Jis tą patį susirūpinimą 
išreiškė sekančią dieną pasikalbėjime su 
Kinijos min. pirmininku Wen Jiabao, bei 
balandžio 12 d. susitikime su Kinijos pre
zidentu Hu Jintao. Jis siūlė, kad Kinijos 
vyriausybė pasitartų su Dalai Lama atsto
vais. Kinijos vyriausybė atmetė Kevin Rudd 
siūlymus, tačiau pažymėjo, kad šis atviras 
nuomonių pareiškimas nepakenks geriems 
Kinijos ir Australijos santykiams.
♦ Balandžio 10 d. Kinija paskelbė, kad 
išardytas teroristų planas pagrobti sporti
ninkus ir turistus per Beidžingo olimpines 
žaidynes. Suimti 45 įtariami asmenys, rasta 
daug sprogmenų ir šaunamų ginklų. Są
mokslininkai planavę pidti turistų viešbu
čius Beidžinge ir Šanchajuje. Jie priklauso 
prie nepriklausomos musulmonų respub
likos įkūrimo šalininkų Xinjiang provin
cijoje Kinijos šiaurės vakaruose.
♦ Balandžio 13 d. Australijos min. pirmi
ninkas Kevin Rudd paskelbė, kad dabartinė 
Queensland valstijos gubernatorė Quentin 
Bryce bus Australijos gcneralgubcrnatorė 
nuo rugsėjo 5 dienos. □ 

dar neapsisprendęs, ką toliau darys.
Opozicinės Tėvynės sąjungos pirminin

kas Andrius Kubilius R. Žakaitienės žings
nį pavadino pavėluotu. “Įsisenėjusios švie
timo problemos iki šiol nebuvo sprendžia
mos, o pedagogų bendruomenė nesulauk
davo deramo atstovavimo Vyriausybėje” - 
sakė A. Kubilius.

Klaipėdoje iškils nauja cerkvė
Savo maldos namuose nebesutelpan- 

tys Klaipėdos sentikiai planuoja naują 
tradicinės išvaizdos cerkve, kuri turėtų 
iškilti 50 arų sklype ties Statybininkų 
prospekto ir Minijos gatvės sankryža.

Pati cerkvė su pagalbinėmis patalpo
mis būtų apie 600 kvadratinių metrų plo
to, rašo “Vakari) ekspresas”. Dar tiek pat 
užimtų ir bendruomenės namai su poilsio 
kambariais, biblioteka, mokymo klasėmis, 
dvasininko gyvenamosiomis patalpomis. 
Komplekse taip pat numatomos dvi šar
vojimo salės. Architektūros atžvilgiu cerk
vė bus griežtai tradicinė. Jos bokštas, kurį 
svarstoma baigti paauksuotu kupolu ir 
neogotikiniu špiliu, su kryžiumi siektų 46 
metrus. Cerkvė bus statoma iš tikinčiųjų - 
bendruomenė vienija iš viso apie 10,000 
sentikių - bei verslininkų lėšų.
Žemaičiai partiją kurs Klaipėdoje

Patyliukais iš įvairių Žemaitijos kam
pelių žmones j naują partiją vilioję politi
kai galų gale pasiekė savo tikslą: balandžio 
20 dieną Klaipėdoje vyks steigiamasis 
žemaičių partijos suvažia-vimas. Patys 
aktyviausi žemaičių partijos steigėjai - 
klaipėdiečiai: buvęs Seimo narys Egidijus 
Skarbalius ir miesto Tarybos narys Egidijus 
Sabataitis.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA,BNS,LGmCir“Benianlinai”.

Vietinė Allentown vyskupija uždaro 
Šv. Jurgio bažnyčią Shenandoah vietovė
je Pensilvanijos valstijoje (JAV). Toks vys
kupijos nutarimas susilaukė vietos tikin
čiųjų protestų. Parapijiečiai tvirtina, kad 
dauguma vyskupijos minimų trūkumų - 
nepagrįsti. Jų manymu, Šv. Jurgio bažny
čia dar yra tvirta, nes ji nebuvo pastatyta 
virš senų kasyklų, kaip dauguma kitų. 
Lietuvių parapija turi 1 min. vertės turto, 
jos bažnyčia - viena didžiausių apygardo
je. Prie bažnyčios yra didelė bendruome
nės salė ir itin erdvi automobilių aikštelė.

Shenandoah vietovėje įkurta lietuviška 
parapija yra pirmoji JAValstijose, o baž
nyčia jau 113 metų tarnauja apylinkės 
lietuviams. 2007 metų spalį ji buvo pri

Tragedija ar komedija?
Nauji Lietuvos įstatymai draudžia 

televizijai dienos metu ir ankstyvą vakarą 
rodyti ne tik alkoholio reklamą, bet ir jo 
gamintojų simboliką. Tai sukelia galvo
sūkį Lietuvos televizijai, o sporto žiūrovai 
yra priversti naudotis Rusijos televizija. 
Dažnai tarptautinėse varžybose matosi 
sponsorių, pvz. alaus gamintojų reklamos, 
tačiau tokių vaizdų Lietuvoje transliuoti 
tiesiogiai negalima.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televi
zijos (LRT) vadovo Audriaus Siauruscvi- 
čiaus rūpesčiu tapo artėjančios Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) finalų, Europos fut
bolo čempionato ir olimpinių žaidynių 
transliacijos. „Gegužės 5-ąją prasideda 
LKL finalai. Negalime rodyti varžybų. Jei 
rodysime po vienuoliktos valandos va
karo. visi spjaudys ant mūsų ir liksime 
kalti“, - kalbėjo LRT vadovas.

Jis priminė, kad jau įsigytos teisės 
transliuoti Europos futbolo čempionato, 
kuris vasaros pradžioje vyks Austrijoje ir

Nepritaria abortų draudimui
Kaip praneša DELFI, beveik du treč

daliai Lietuvos gyventojų nepritaria abor
tų draudimui. Labiausiai abortų draudi
mui prieštarauja šeimas sukūrę asmenys, 
turintys aukštąjį išsilavinimą, gaunantys 
didesnes pajamas ir gyvenantys didžiuo
siuose miestuose. Tai parodė viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės 
„TNS Gallup“ vasarį atlikta gyventojų 
apklausa.

Tyrimo duomenimis, 61% Lietuvos 
gyventojų nepritaria abortų draudimui, 
20% norėtų, kad jie būtų uždrausti, o 
19% nuomonės šiuo klausimu neturėjo. 
Vyrų ir moterų nuomonė dėl abortų yra 
panaši - 65% moterų ir 57% vyrų pasisa
kė prieš abortų draudimą.

Labiausiai aborto draudimui prieš
tarauja 20-49 metų Lietuvos gyventojai. Iš 
tirtų respondentų grupių labiausiai iš
siskiria 20-39 m. moterys. Net aštuonios iš 
dešimties jų pasisako prieš abortų drau
dimą. Pasak „TNS Gallup“ skyriaus vado
vės, šio amžiaus moterys kaip tik planuo
ja šeiminį gyvenimą, todėl abortus drau
džiantis įstatymas joms yra itin aktualus.

Škotijoje žiauriai nužudyta lietuvė
Kaip praneša Anglijos lietuvių šalti

niai, D. Britanijos žiniasklaida plačiai nu
švietė įvykį, kai dėl lietuvės darbininkės 
šiurpaus nužudymo Škotijoje buvo sulaikyti 
du lietuviai. Prieš teismą stojo Lazdijų ra
jono gyventojas 40 metų Vitas Plyt nikas ir 
19-metis kaunietis Aleksandras Skyrda. Jie 
kaltinami nužudę 35 metų Jolantą Blėdai- 
te. Žiauriai sukapotos lietuvės galvą ir ran
kas paplūdimyje surado dvi mažametės se
serys. Pasak pareigūnų, tikėtinas šio nusi
kaltimo motyvas - noras užgrobti nužudy
tosios santaupas. Abu kaltinamieji buvo su
imti Škotijos miestelyje Brechin. Jie gyveno 
tame pačiame name, kur ir J. Blėdaitė. V. 

pažinta Pensilvanijos istoriniu paminklu. 
Shenandoah vietovė, kurią lietuviai tiesiog 
vadino “Šenadojus”, kadaise buvo vienas 
iš pagrindinių lietuvių angliakasių veik
los bei lietuvybės centrų, pagarsėjęs net 
senose plokštelėse įrašytu orkestru.

Kaip rašo JAV lietuvių spauda, užda
rymas gręsia ne tik šiai lietuvių bažnyčiai 
bei Aušros Vartų bažnyčiai New York’e, 
bet ir kelioms kitoms, ypač senai didelei 
lietuvių šv. Juozapo parapijai Waterbury, 
Conn. Sakoma, jog tai susiję su vyskupijų 
išlaidomis, kai tenka išmokėti priteistas 
kompensacijas. Ši problema patraukė ir 
Popiežiaus Benedikto XVI susirūpinimą, 
tačiau kol kas prošvaisčių lietuviams 
parapijiečiams dar nėra. □

Šveicarijoje, varžybas. Šio renginio rėmėja 
yra alaus gamintoja „Carlsberg“. Problemų 
esą kyla ir dėl Beidžingo Olimpinių žai
dynių transliacijų rugpjūčio mėnesį. „Žmo
nės žiūrės Rusijos televizijas“, - įspėjo A. 
Siaurusevičius.

Kaip žinoma, nuo šių metų sausio visų 
alkoholinių gėrimų reklama per televiziją 
draudžiama 6-23 vai. Kadangi per krepši
nio ar „Formulės-1“ varžybas ekrane šmė
žuoja rungtynes ar sportininkus remiam 
čių alkoholio gamintojų logotipai, jos pra
dėtos transliuoti ne tiesiogiai, o nuo 23 vai. 
Logotipai (simboliai) taip pat laikomi 
reklama, todėl Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba už jų rodymą per šiemet 
transliuotas sporto rungtynes jau ne kartą 
nubaudė TV3 ir LRT. A. Siaurusevičius 
taip pat užsiminė, kad Europos transliuo
tojų sąjunga (EBU). rašydama ataskaitą 
apie situaciją Lietuvoje, gali įrašyti, jog 
valdžia kišasi į visuomeninio transliuoto
jo veiklą. (Pagal Lietuvos spaudą)

Labiausiai abortų draudimui pritartų 
vyresni nei 60 metų gyventojai, turintys 
pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, gau
nantys mažesnes pajamas ir gyvenantys 
mažesniuose miestuose.

Šeiminė padėtis taip pat turi įtakos 
abortų draudimo klausimu. Net 68% 
respondentų, sukūrusių šeimas ar gyve
nančių kartu su partneriu nesusituokę, 
abortų draudimą vertina neigiamai. Ma
žiau prieštaraujančių tokiam draudimui 
yra tarp vienišų, išsiskyrusių ir našlių.

„Respondentams argumentuojant, 
kodėl pritaria ar prieštarauja abortų 
draudimui, akivaizdžiai susiduria dvi ver
tybės: žmogaus laisvė pasirinkti ir užsimez- 
gusios gyvybės išsaugojimas bei gynimas“, 
- sakė tyrimo vedėja. Abortų draudimui 
prieštaraujantys akcentuoja nelegalių 
abortų grėsmę, šeimų finansines galimy
bes ir tai, jog uždraudus abortus didės 
vaikų namų globotinių skaičius, lito tar
pu palaikantieji teigia, kad šis draudimas 
gerintų gimstamumą Lietuvoje ir tvirtina, 
kad yra pakankamai priemonių nuo ne
pageidaujamo nėštumo apsisaugoti. □

Plytnikas pastaruoju metu niekur nedirbo. 
A. Skyrda vertėsi atsitiktiniais darbais.

Pasklidus žiniai, tą savaitgalį vietinia
me futbolo stadione prieš rungtynes tylos 
minute abiejų komandų futbolininkai ir 
maždaug penki šimtai žiūrovų pagerbė 
žiauriai nužudytą lietuvę.Taip pat įkurtas 
fondas, kuriame surinkti pinigai bus skirti 
palaiki) gabenimui į Lietuvą ir laidotuvėms. 
Ketinama paremti ir Jolantos artimuosius. 
Savaitgalio laikraščiuose -ypatingai Ško
tijos - J. Blėdaitės gyvenimo istorija buvo 
nušviesta išsamiai: spausdinami interviu su 
jos tėvu Lietuvoje, spauda kalbino ir mies
telio gyventojus, kurgyveno Jolanta. □
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Bendruomenės baruose
Pako Festa Geelonge

Šių metų vasario pabaigoje Geelongo 
lietuviai gausiai dalyvavo Geelongo mies
to šventėje “Pako Festa". Lietuvių sporto 
klubo “Vytis”, Skautų Židinio. meninių 
grupių įvairaus amžiaus atstovai apsupo, 
kai kurie susėdo į ALB Geelongo Apy
linkės Valdybos Komiteto spalvingai lie
tuviškomis spalvomis papuoštą mašiną- 
”Float”ir dalyvavo parade.

Šiais metais šventėje dalyvavo didelis

Nuotraukoje- Bronė Šimkutė ir Natasha Schreuers 
demonstruoja lietuviškus tautinius rūbus.

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava" 

Valdybą sudaro įvairių profesijų ir po
mėgių žmonės. Norėtume supažindinti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus su šiais žmo
nėmis. Pateiksime vienodus klausimus 
kiekvienam iš jų. Taipogi norėtume pa
skatinti lietuvių bendruomenės narius 
pamąstyti apie tam tikrus klausimus. Dė
kojame Klubo “Dainava” Valdybos na
riams už atvirumą.

Klubo “Dainava” prezidentas
Paulius Šliogeris

Kur jūsų gimtinė?
Syd nėjus.
Šeimyninė padėtis?
Kartu su partnere Nada auginame 

nuostabią 2 meti) dukryte Mišką.
Ar aktyviai dalyvaujate Sydnėjaus lie

tuvių bendruomenėje?
Šiuo metu esu Klubo “Dainava" prezi

dentas ir atstovauju Klubui 2008 m. 
Australijos Lietuvių Dienų Ruošos Ko
mitete. Tėvų dėka užaugau lietuviškoj 
aplinkoj. Dalyvaudamas skautų judėjime 
sutikau būsimą partnere Nadą.

Ar buvote Lietuvoje?
Taip. 1997 m. vasarą. Džiaugiuosi, kad 

tuo metu buvo proga pastovyklauti Lie
tuvos miškuose drauge su dėde Vytu Šlio
geriu. Buvo nuostabu. Visiškai skirtinga 
gamta, o stovyklavimas (palyginus) - rojus: 
nei gyvatės, nei voro, nei dielės, nei erkės, 
nei uodo ar musės!!!

Darvienas iš maloniausių prisiminimų 
- tai kelionė nuo Kauno iki Nidos plau
kiant laivu “Raketa” Nemunu.

Koks yra jūsų mėgstamiausias lietu
viškas patiekalas?

Visa tai, kas užpilta su grietine ir spir
gučiais! Ir didelis bliūdas voveruškų su 
bokalu alaus “Kalnapilio Dvaras”.

Kokia jūsų mėgiamiausia lietuviška 
šventė?

Kūčios - karštą Sydnėjaus vasaros 
vakarą

Kada tapote Klubo direktorium?
2006 metų rugsėjo mėnesį.
Koks jūsų charakterio hruožas/su- 

gcbėjimas/talcntas ar aistra padeda jums

skaičius žiūrovų — virš 120.000-ne tik iš 
Geelongo, bet iš visos Viktorijosvalstijos. 
Ši šventė labai išgarsėjo per paskutinius 
kelerius metus. Ją reklamuoja ir televi
zijos stotis Channel 7.

Po parado vyko įvairių tautų kultūri
niai pasirodymai. Tarp kitų pasirodė ir 
Geelongo lietuvių tautinių šokių grupės 
tarptautinė j e atviroje scenoje. Vaikučių gru
pė "Gegutė" puikiai sušoko 3 šokius.

O po jų pasirodė studentai - 
tautinių šokių grupė "Linas", 
jausmingai ir vikriai sušokusi 
“Suktinį” ir polkas.

Kitoje šventės “Pako Festa" 
programos dalyje įvyko įvairių 
šalių tautinių rūbų paroda 
Geelong West Town Hall. Lietu
viams atstovavo dvi “Gegutės” 
šaunuolės - jaunos mergaitės 
šokėjos Bronė Šimkutė ir Nata
sha Schreuers. Jų tautinius rūbus 
iš autentiškų lietuviškų audinių 
pasiuvo pačio ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininko 
žmona p. Trisha Šutienė ir vete
ranų šokėja Dana Davalgaitė - 
Rafferty. Valio joms!

Džiaugiamės, kad lietuviai 
taip gražiai pasirodė šių metų 

“Pako Festa” festivalyje.
Žiūrovė

Klubo prezidentas Paulius Šliogeris.

Klubo Valdybos darbe?
Sugebėjimas išlikti ramiu! Rimtai 

kalbant, tai stengtis Klubo prezidento 
pareigose išlaikyti Valdybos narių kon
centraciją ir užsibrėžtų tikslų siekimą.

Kaip jūs matote Klubo ateitį?
Besididžiuojančius narius, atsivedan

čius į Klubų savo draugus, kaimynus ir 
svečius iš užsienio, ypač iš Lietuvos.

Klubo “Dainava” viceprezidentė
Venta Protaitė

Kur jūsų gimtinė?
Sydnėjus.
Šeimyninė padėtis?
Neištekėjusi, bet tikiuosi!!! Deja, kol 

kas vaikų dar neturiu.
Ar aktyviai dalyvaujate Sydnėjaus lie

tuvių bendruomenėje?
Metų bėgyje aktyviai dalyvavau lietu

vių bendruomenės gyvenime: tautiniai 
šokiai, skautai, Savaitgalio mokykla. 
"Kovo” krepšininkė ir šiuo metu esu Klu
bo “Dainava” direktorė.

Ar buvote Lietuvoje?
Esu buvusi 3 kartus: 1993,1998 ir 2003 

metais. Kitais metais tikuosiu dalyvauti 
krepšinio komandoje Pasaulio Lietuvių 
Sporto Šventėje.

Geelongo jauniausi lietuviai dalyviai “Pako l esta” šventėje.

Pasikeitimai Sydnėjaus lietuvių choro 
“Daina” Valdyboje

Barbaros Aleknos nuotraukoje iš kairės: Jadvyga Dambrauskienė, Nata l.iutikaitė, Aida 
Zastarskytė - Abromas, Albina Liutackienė, Steve Kryžius, Milda Karpavičienė.

Šių metų vasario 23 dieną įvyko cho
ro “Daina" metinis susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta nauja choro Valdyba.

Ją sudaro:
prezidentė - Albina Liutackienė 
sekretorė - Aida Zastarskytė - Abromas 
iždininkai - Megan Dumi ir

Steve Kryžius, 
padėjėjai - Nata Liutikailė,

Milda Karp ir
Jadvyga Dambrauskienė

Visais choro “Daina” reikalais prašo
me kreiptis į choro prezidentę Albiną 
Liutackienę, tek: (02) 9747 1179.

Choro repeticijos vyksta kiekvieną 
penktadienį, 7val.30 min. p.p. Sydnėjaus

Mano mėgiamiausia vieta Lietuvoje yra 
Vilniaus senamiestis su savo akmenim 
grįstomis gatvėmis ir arkomis, vedančio
mis į jaukias kavines ir užeigas. Turiu gi-.

Lietuvių Klube 
“Dainava”, 16 - 
20 Meredith 
Street, Banks- 
lo»n.

Klubo tel.: 
(02) 97081414

Maloniai 
kviečiame visus 
mėgstančius

Megan Dumi. dnjną įsijungti, 
choristų gretas. Šių metų pabaigoje Syd- 
nėjujevyks XXV Australijos Lietuvių Die
nos. Nauji balsai praturtintų mūsų eiles, o 
daina skambėtų darniau.

Choro “Daina” Valdyba

minių Vilniuje iš tėvo pusės.
Koks yra jūsų mėgstamiausias lietu

viškas patiekalas?
Cepelinai!!! Nors aš viską suvalgyčiau, 

išskyrus silkes!
Kokia jūsų mėgiamiausia lietuviška 

šventė?
Labiausiai prie širdies Kūčios ir tra

dicija prisiminti išėjusius šeimos narius. 
Taip pat nuostabus šventinis maistas.

Kada lupote Klubo direktore?
Jau greitai bus dveji metai.
Koks jūsų charakterio bruožas/su- 

gebėjimas/lalcnlas ar aistra padeda jums 
Klubo Valdybos darbe?

Pasididžiavimas, kad esu lietuvė. Esu 
entuziastiška ir gan gerai organizuota.

Kaip jūs matote Klubo ateitį?
Įsivaizduoju Klubą, kuriame visuomet 

bus laukiama mano šeima ir vaikai. Klu
bas, kuriame išsaugosime ir džiaugsimės 
mūsų tradicijomis. “Dainavos” Valdyba
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Lietuva iš arti
Pabuvusi Airijoje dabar žiuri | Lietuvą
Ieva Sungailaitė, Airija - Lietuva

Į Lietuvą grįžti visuomet gera. Dar 
žvelgiant pro lėktuvo langą, kaskart api
ma keistas jausmas, - tarsi būtumei šakni
mis priaugęs prie šios žemės. Orą kvėpi 
pilnais plaučiais, ausimis geri lietuviškus 
žodžius. Čia esi savas, esi lygus. Čia kainos 
išaugo iki absurdo, jei už litrą pieno moki 
beveik tris, pigiausio sūrio gabalėlį - virš 
šešių, o geresnės varškės pakelis kainuoja 
daugiau nei penkis litus. Susimąstai, - 
sunku turėtų būti mūsų tautiečiams.

Nuėjęs į parduotuvę apsipirkti būti
niausių maisto produktų su šimtu litų var
gu ar be išsivers! Na, nebent esi itin taupus 
ir neaplenki nukainotų produktų lentynų 
su akis dumiančiu užrašu: “Šios maisto 
prekės galiojimo laikas - trumpesnis”. Čia 
beveik už viską moki arba tiek pat, arba net 
daugiau, nei Airijoje. Ką jau kalbėti apie 
benziną, kuris yra keliais centais branges
nis nei Airijos saloje.

Pensininkams Lietuvoje -iš tiesų sun
ku. Šešiasdešimt penkerių metų palan
giškė Irma Mierkienė per mėnesį gauna 
septynis šimtus litų pensijos. Tačiau už šil
dymą, komunalinius patarnavimus bei po
kalbius telefonu pakloja šešis šimtus litų. 
Kur logika? „Ačiū Dievui dar turiu svei
katos dirbti-prie pensijos prisiduriu pen
kis šimtus litų“, - pasakojo moteris.

Labai taupant, lyg ir užtektų, o jei svei
kata sušlubuoja? Pašnekovė prasitarė už 
dantų paprasčiausią plokštelę suplojusi 
pusantro tūkstančio litų. Gerai,kad padėjo 
Airijoje gyvenanti dukra...

Negreit grįšiu į Lietuvą?
Prie vaistinių driekiasi eilės žmonių su 

kompensuojamų vaistų knygutėmis. „Va
jėzau, 50 litų! Gal galėtumėte pasiūlyti ko 
nors pigiau?“, - klausia viena pirkėja. „Va, 
šitas - toks pat vaistas, bet pigesnis. Tris
dešimt penki litai“, - ištraukia dėžutę iš 
didžiulės lentynos vaistininkė ir nudžiugina 
moteriškę. Vienoje vaistinėje nugirdau 
pardavėjos pokalbį su pirkėja apie tai.jogį 
Lietuvą nebeįvežami brangūs vaistai. „Jei 
rimtai susirgtumėte, vaisių negautumėte. 
Tiekėjams nebeapsimoka jų vežti, nes 
žmonės jų neįperka”, - kalbėjo vaistininkė.

Kita senyvo amžiaus moteris skundėsi, 
jog Lietuvos ligoninėse su pacientais ne- 
besitcrliojama ir vietoje medikamentinio 
gydymo siūloma vienintelė išeitis - ope

Už represijas nuteisė KGB pareigūnus
Kaip pirmas atvejis Lietuvos istorijoje, 

už sovietų represijų metu padarytą žalą 
teismas finansiškai nubaudė genocidą 
vykdžiusį KGB papulkininkį bei agentę. 
Nuo sovietų represijų nukentėjusiai ir per 
Silkių rajono KGB skyriaus pareigūnų ope
raciją tėvo Jono bei dėdės Antano Aštraus- 
kų netekusiai kaunietei Martinai Bikuli- 
čienei 150,000 litų turės sumokėti 78 metų 
KGB papulkininkis Vytautas Vasiliauskas 
ir jo bendraamžė agentė Martina Žukaiticnė.

„Mums nereikalingi tie pinigai, tegul jie 
tik pasako, kur yra tėvelio ir dėdės palai
kai“, - po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
posėdžio pareiškė nukentėjusioji Martina 
Bikuličienė. „V. Vasiliauskas ir M. Žukai- 
tienė padarė .didelę žalą ne tik 1953-iaisiais, 
kai nužudė tėvelį ir dėdę, bet ir skausmą 
aitrina lig šiol, kai atvirai niekina visus 
pasipriešinimo dalyvius bei mano šeimos 
narių garbingą atminimą“, - ji įsitikinusi, 
kad LTSR MGB operatyvinis darbuotojas 
bei „Ramutės“ slapyvardį turėjusi agentė 
nusispjovė į teismo nuosprendį ir dėl žudy
nių Žalgirio miške save laiko didvyriais.

Kauno apygardos teismas dar 2004 m. 
vasario 4 d. V. Vasiliauską ir M. Žukaitienę 
pripažino kaltais dėl genocido ir atitinka
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racija, kainuojanti tūkstančius. Išklausius 
šių istorijų apima neviltis. Ne. dar negreit 
grįšiu į Lietuvą. Lietaus šalis tampa kon
trastų šalimi, kur viena pusė skursta, o kita 
- tuo minta. Kaip Maskvoj arba Indijoj...

Apie rusišką ruletę...
Apie Lietuvos medicinos sistemą ne

verta nė kalbėti. Norint patekti pas spe
cialistą. tenka mėnesius laukti odėje. Pa
vyzdžiui. Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje 
talonėliai pas gydytojus dalijami tik vieną 
kartą per mėnesį. Tomis dienomis prie 
įėjimo j ligoninę nusidriekia kelių šimtų 
metrų eilė. Vieni ploja rankomis, kiti 
keikiasi-savotiška ntsiška ruletė. Jei turi 
pažinčių - viskas kitaip. Čia lošiama at
viromis kortomis - ištiestas delnas, net ir 
kunigo, nieko nebestebina.

Lietuviai nebepasitiki valstybinėmis 
gydymo įstaigomis ir vis dažniau mina 
privačių klinikų slenksčius. Bent jau ži
nai, kad sumokėjęs apvalią sumelę gausi 
tinkam:} priežiūrą. Lietuvoje lietuviai - 
kitokie. Jų pašnekesiai dvelkia minom.

Tačiau ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir Pa
langoje masiškai „dygsta“ nauji pastatai. 
Kyla gyvenamųjų namų kvartalai, griau
namos ir iš naujo statomos prašmatnios 
kavinės. Mašinų stovėjimo aikštelės prie 
daugiabučių namų „dūsta“ nuo automo
bilių, žmonės iš prekybos centrų pirkinius 
tempia maišais, ne visose kavinėse gausi 
staliuką, o grožio salonų darbuotojai su
kasi kaip bitės - norėdamas patekti pas 
kirpėją turi iš anksto užsirašyti. Susidaro 
įspūdis, jog nuolat besiskundžiantys Lie
tuvos gyventojai ne taip ir blogai gyvena.

Vilniečiai-dar didesni optimistai nei 
mažesnių miestelių gyventojai. Sako, jog 
atlyginimai sostinėje iš tiesų kyla, bet iki 
absurdo išaugusių kainų vis tiek nepa
teisina. Jie neslepia - užtenka pinigų ir 
maistui, ir kelionėms, bet buitinę techniką 
perka išsimokėtinai.

Sostinėje vidutinis atlyginimas siekia 
iki trijų tūkstančių litų. Lyg ir užtektų. Bet 
visiskaičiuoja. Statybininkams Lietuvoje - 
tikras rojus. Jie uždirba tūkstančius. Bet 
kas, išvažiavęs j užsienį užsidirbti, grįžęs 
norėtų dirbti statybose? Tik nedaugelis.

Pro tirštus debesis skverbiasi Dublino 
žiburiai, nugramzdindami visus įspūdžius 
ir potyrius. Nepastebimai įsilieji į kitą, daug 
greitesnį gyvenimo ritmą. Tiesiog važiuoji 
pirmyn... („Lietuvis”, sutrumpinta) 

mai skyrė šešerių ir penkerių metų laisvės 
atėmimo bausmes, tačiau dėl ligos nuo jų 
atleido.

Išdavė už. 2,000 rublių
Teismo nuosprendžiu konstatuota, kad 

MGB tarnavęs V. Vasiliauskas 1953-ųjų 
sausio 2-ąją su kitais MGB darbuotojais 
nuvyko j Žalgirio miške esantį bunkerį, 
kuriame slapstėsi partizanai Astrauskai. 
Apsupę bunkerį kariai užpuolė brolius ir 
juos nušovė. Kur slepiasi partizanai, V. 
Vasiliauskui išdavė ir parodė slaptoji 
agentė M. Žukaitienė. Jai už juodąjį darbą 
buvo sumokėti 2,000 rublių.

Po žudynių V. Vasiliauskas surašė nu
žudytųjų partizanų atpažinimo aktus ir 
pagal pareigybines KGB instrukcijas 
privalėjo jų kūnus užkasti. Kur yra nu
žudytųjų palaikai, KGB papulkininkis M. 
Bikuličienei neatskleidžia, nes esą ne
atsimena. TUo tarpu tėvo ir dėdės būdama 
septynerių metukų netekusi kaunietė 
įsitikinusi, kad V. Vasiliauskas meluoja.

„Jis rūpinasi ne savo garbe, o mate
rialiniais interesais, - sake Mai tina Biku
ličienė. - Nes jeigu atskleistų savo nusikal
timus, prarastų Maskvos mokamą pensi
ją už sulaužytą KGB priesaiką. Ne kartą 
.kartojau ir dar kartą pasikartosiu, kad

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
Kas neskaitė 

prancūzų rašytojo 
Antoine de Saint 
Exupery veikalą 
“Mažasis princas” 
(Le Petit Prince)?. 
Žinau, kad Juliaus 
Janonio gimna
zijoje netgi buvo 
pastatyta anglų 
kalba scenų iš šio 
veikalo. Tačiau lėktuvas, kurį pilotavo pats 
rašytojas dingo prieš pat Antrojo pasaulinio 
karo pabaigą. Kaip rašo “Lietuvos rytas”, 
“Paslapties šydas pradėjo skleistis 1998 
metais, kai Marseille žvejys tinkle iškėlė 
gertuvę su užrašu “Saint-Ex”

Paskui toje vietoje po dvejų metų 
Marseille narui Luc Vanrelli pavyko rasti 
lėktuvo liekanas. Po trejų meti) nuolaužos 
buvo iškeltos ant sausumos. Tai pagelbėjo 
nustatyti lėktuvo pilotą - būtent garsų 
prancūzų rašytoją Antoine de Saint 
Exupdry. Pasirodo lėktuvą numušė vokie
čių naikintuvo lakūnas Horst Rippcr.

Toliau “Lietuvos rytas” skelbia, “kad 
2008m. kovo mėn. 20 dieną įvyks reži
sieriaus LaimantoKairio trumpametražis 
filmas “Perlas”. Tai pagyvenusio tėvo ir jo 
sūnaus drama apie netobulus visuomenės 
ir atskirų individų santykius.” Anot laik
raščio. dramos galas labai įdomus ir ne
kasdieniškas. Dramoje vaidina Jonas Vait
kus, Dainius Kazlauskas ir Audrius Bružas. 
Prodiuseriai (dar nesugalvotas lietuviškas 
pakaitalas?) - Kęstutis Petrulis ir Arūnas 
Stoškus. “Ši trumpametražė kino drama 
sukurta apie senuką Pearl Timber, pagal 
Antano Skuodžio apsakymą “ Baisi žinia 
Perlui Timberiui”.

Kaip malonu, kad Lietuva nė kiek ne
atsilieka nuo kinų festivalių Australijoje. 
Štai kaip įmantriai “Lietuvos rytas” skel
bia šį festivalį: “ Kino pavasaris” startuoja 
su skaičium 13, juodu katinu ir didžiule 
filmų programa.” Jau ir vėl norėjau kibti 
dėl to startavimo, bet paskaičiusi kiek 
toliau, pamačiau, kad reporterei, matyt, 
netyčia ‘išslydo’ šis žodis, nes: “tryliktasis 
tarptautinis kino festivalis “Kino pavasa
ris” neatsitiki inai balandžio 3 dieną atida
romas lenkų filmu ‘Burtai.’ Aišku, pakaita
las. matyt, gerai žinomas straipsnio autorei.

Per festivalį bus rodoma beveik šim
tas Lietuvoje nematytų filmų. Publika bus 
taip pat supažindinta su naujausiais lietu
viškais filmais. “Iš 7 filmų -6 premjeros.” 
Kaip būtų įdomu bent dalį jų pamatyti 
Australijoje.

Ir vėl grįžtu į “Lietuvos ryto” meno 
skiltis. Pasirodo, kad: “Barcelonojc lietu
viai rodo posovietinius inkliuzus.” Taip 

jeigu jis padėtų surasti nužudytųjų palai
kus, jo elgesį vertinčiau kaip atgailą, 
jaunystės klaidą ir atsisakyčiau pretenzijų 
jam“. Pasak jos. KGB papulkininkis Kau
no apygardos teisme Lietuvos partizanus 
vadino teroristais, banditais ir balta
raiščiais.

Ar atsakinga Rusija ?
V Vasiliauskui ir M. Žukaitienei teisme 

atstovaujantys advokatai mano, kad už 
genocido metu padarytą žalą privalo 
atlyginti Rusijos Federacija. Jie prašo 
panaikinti Apeliacinio teismo nutartį ir 
M. Bikuličienės ieškinį atmesti. „V. Va
siliauskas šioje byloje turėtų būti patrauk
tas trečiuoju asmeniu, nes už viską yra 
atsakinga Rusija“, - pažymėjo advokatas.

Tam priešinasi M. Bikuličienė, „Kai 
Kauno apygardos teismas nagrinėjo bau
džiamąją bylą, prie genocido prisidėjęs V. 
Vasiliauskas atvirai didžiavosi savo nu
sikalstama praeitimi, kurią mes, nuken
tėjusieji. aplaistėme kruvinomis ašaromis, 

rašo ir kita lietuvė reporterė. O gal tai 
intarpai arba įterpimai, o gal fragmentai?

“Lietuviai menininkai Nomeda ir 
Gediminas Urbonai pristatė penkias 
instaliacijas Barcclonoje: Transaction, Rū
ta Remake, Protest Lab, Villa Lituania ir 
Družba”.

a) Vaizdo instaliacija “Transaction” 
kalba apie lietuvių visuomenės perėjimą iš 
komunistinės sistemos į kapitalistinę.

b) “Rūta Remake” erdvėje skamba 
Lietuvos moterį) balsai Balsai iš praeities, 
iš radijo, televizijos programų ir reklamos 
klipų. Pasigirsta ir dabartinių balsų - 
interviu su įvairiomis kultūros veikėjomis.

c) “Protesto laboratorija” sėjo protes
to sėklą. Ji atsirado kovos už “Lietuvos” 
kino teatro išsaugojimą proga. Parodoje 
eksponuojami įvairūs fragmentai iš 
protesto akcijų.

c) “Villa Lituania” pirmą kartą pri
statomas publikai po to. kai pernai Vene
cijos bienalėje jį pamatė Italijos meno 
mėgėjai”. “Villa Lituania” buvo Lietuvos 
ambasada Romoje tarpukario nepriklau
somybės laikais. Tai paskutinė Lietuvos 
teritorijos dalis, kuri buvo Sovietų komu
nistų užgrobta ir dar vis ‘demokratinės’ 
Putino valdžios neatiduota Lietuvai.

d) “Družba” yra nufilmuotas kinema
tografinis archyvas apie Sovietų Sąjungos 
naftos koncerną.

“Boriso Dauguviečio “Žaldokynei” 60 
metų. “Prieš 60 metų kovo 19 dieną, Vil
niaus akademiniame dramos teatre reži
sierė Kazimiera Kymantaitė pastatė Bo
riso Dauguviečio komediją “Žaldokynė”, 
kupina tikro biržietiško jumoro. Šis spek
taklis iršiandienyra teatro repertuare.”

Kaip žinoma, Borisas Dauguvietis bu
vo ‘linksmų plaučių’ žmogus ir mėgdavo 
pašposauti. Tad ir “Žaldokynė” buvo jo 
jumoro neįkyriai persunkta.

Borisas Dauguvietis.

Kadangi jis iš Rusijos, MGB ir KGB teisių 
perėmėjos, gauna solidžią pensiją, reiš
kiančią jo okupacinės veiklos pripažini
mą, V. Vasiliauskas asmeniškai galėtų 
kreiptis j Rusiją, kaip jo duondavio nuo 
1950 metų iki šiol jam dėl jam priteisia
mos žalos už jo ištikimo ir kruvino darbo 
toms tarnyboms, kompensavimo. Nuken
tėjusiajam ar aukai Rusija niekada nei 
vienam neatlygino ir nesirengia atlyginti, 
vertindama tai kaip teisėtą veiką. Visai 
kitaip Rusijai gali atrodyti nuolankiai 
ištikimo KGB papulkininkio asmeninis 
papildomas pagalbos prašymas dėl jam 
priteistos sumos atlyginimo“, sakė ji.

V. Vasiliauskas ir M. Žukaiticnė 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo posėdyje 
nedalyvavo dėl sunkios sveikatos. Ar 
teismas paliks galioti Apeliacinio teismo 
nutartį ir KGB darbuotojams nurodys at
lyginti neturtinę žalą, paaiškės balandžio 
28-ąją. LAT sprendimai yra galutiniai ir 
neskundžiami. □
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Į Bendruomenės baruose
Vartai į tylą

Vaiva Bylaitytė

Išsiskyrimas -
Tai neištartais žodžiais

aprišta žaizda.

Kokia laimė, kad ne viską pasakėme, 
Nepasotinome troškulio,
Ilgėjomės vienas kilo, 
liet tepa lietėm kūną.

Lidija Šimkutė

Tai eilėraštis, atvėręs duris į tylą ir už
mezgęs pažinti su Lidijos Šimkutės, poetės 
iš tolimo ir egzotiško Australijos konti
nento, kūryba. Tyla tuo metu man buvo 
stulbinantis atsakas i Pradžių Pradžios, 
pirmykščio pasaulėvaizdžio paieškas, 
dabar-tai esminis elementas, vienijantis 
visą mano kūrybos suvokimo plotmę.

Poetė Lidija Šimkutė rašo: „Lietuvos 
šaknys, dominuojanti anglo-saksų ir datt- 
giakultūrė aplinka, Australijos kontinentas 
-visa taiyra mano, kaip poetės, likimo esmė 
šioje planetoje. Ieškodama atsako j klau
simą: „Kas paskatino rašyti poeziją?“He 
abejo tai buvo gilus vidinis poreikis, kuris 
svarbus visoms meno raiškoms. „Daugelis 
meno šakų greičiausiai bando suvokti ne
suvokiamų pasaulį, į kurį ne savo noru pa
tekome. Mūsų smalsaujanti sąmonė trokš
ta suvokti, ar tai atsitiktinumas, ar būtinybė,

Iš Redakcijos pašto
Mieloji Birute ir 
Australijos lietuviai,

Labai ačiū už gražius sveikinimus ir 
palinkėjimus svarbia Kovo 11-osios 
Dienos proga. Mes irgi norime Jus visus 
pasveikinti su šia švente ir palinkėti 
darnos bei susiklausymo visuose darbuo
se ir renginiuose, susijusiuose su Lietuva 
ir lietuviais.

Buvo labai gera susitikti su lietuvių 
keliautojų grupe čia Auckland’e vasario 
19 dieną. Jie pasidalino labai šiltais 
įspūdžiais apie savo kelionę Olego Tru- 
chano keliais Tasmanijoje. Jurgis Pečiu- 
laitis padėjo jiems susipažinti su Pietine 
Naujosios Zelandijos sala.

Dabar labai lauksime nuostabiųjų 
Melbourno choristų apsilankymo Nau
jojoje Zelandijoje.

Šilčiausi linkėjimai
Dalia Kubiliūtė
Naujoji Zelandija

Gerb. Redaktore,
Argi turėjo būti “ Mūsų Pastogėje “pa

talpintas p. L.Pocienės straipsnis “Ar 
verta toliau leisti “Lithuanian Papers?” 
Taip smarkiai pulti žmogų, kuris visą 
savo gyvenimą pašventė Lietuvai, su
pažindindamas australus su jos kentė
jimais, netektimis, vargais. Pasidžiaugda
mas atgauta laisve, įtraukdamas juos į 
lietuvišką veiklą, suteikdamas jiems ži
nių, pristatydamas lietuviškus papročius 
tiek per spaudą, tiek per susitikimus, su
sirinkimus. Kiek įdomių- net 160origi
nalių straipsnių atspausdinta - ligi tol 
dar nematytų apie Lietuvą. Žurnalas 
skaitomas net 29-niuose kraštuose. Tuos 
straipsnius parašė virš 120 Lietuvos ži
novų. Dalis jų visai ne lietuviai. Tai to 
žurnalo dėka jie dėjo pastangas sužinoti, 
apie Lietuvą rašyti, lai yra dr. A. Taš- 
kuno nuopelnas. Nežinau kito tokio pasi
šventusiu žmogaus kaip A.Taškūnas. Jis 
nesigiria, savęs nekelia, jis dirba tyliai. 
Jo sūnus irgi įsitraukęs. “Lithuanian 
Papers “dar ilgus metus turi tęsti savo 

kokia mūsų gyvenimo paskirtis, ar mes tu
rime nubrėžti savo likimo kelią ar grįžti į pa
čią pradžių- Okeaną, iš kurio pakilobanga?”*

MANO PASLAPTINGOSE ŽEMĖSE
Ošia jūros banga

Toje jūros bangoj
Plaukia pradžia

Lidija Šimkutė lietuvybę suvokia kaip 
pasaulio, o ne konkrečios bendruomenės 
žmogus. Jos eilėraščiuose ryškus viskam 
alviro žmogaus jautrumas, mąstymo erd
vė. Jai poezija yra tarsi malda ir kartu 
ryšio forma. Lidija tiki poezijos (žodžio) ir 
meilės orumu, amžinosiomis tiesomis. 
Toliau ji rašo: „Man buvo lemta gimti Lie
tuvoj. kuri akivaizdžiai skiriasi nuo Aus
tralijos kontinento, kur man lemta gyventi 
didžiausią gyvenimo dalį. Dėl nenusako
mos priežasties, brendimo procese Lietu
vos paslaptingumas ir tėvų išlaikyta gim
tinės kultūra man tapo stipriu mitiniu 
referencijos tašku. * Poclė juto būtinumą 
rašyti lietuvių kalba. Šis nusistatymas ska
tino tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, susi
pažinti su lietuvių tautosaka, literatūra, 
istorija. Jos kūryba siejasi su bendražmo- 
giškumo dėsniais, eilėraščiuose nėra nei 
socialinių-istorinių, nei politinių įvykių. 
Šimkutės poezijoje yra tyla, išreiškiama 
„tuštumomis“, kurias užpildo skaitytojo 
suvokimas.

Daugelis menininkų telkiasi savyje arba 

garbingą darbų.
Dabar iš niekur nieko toksai puoli

mas: nepaminėta tas bei kas kita, per ma
žai informacijos, turėtų būti taip ir taip 
ir t.l. Atsiminkime-“Lithuanian Papers” 
yra žurnalas bendrai supažindinti svetim
šalius su Lietuvos praeitim, su mūsų įsi
kūrimu šioje svetingoje šalyje. Nepamiršta 
A.Taškūnas paminėti svarbesnių įvykių, 
kas buvo Australijoje įsteigta.

Ponia L.Pocicnė kritikuoja, kad per 
mažai paminėta pavardžių, per mažai 
aprašyta apie vietoves ir kt. Ji rašo: “Ko
dėl viena studentė, gavusi stipendiją, iš 
Tasmanijos išvažiavo į Lietuvą tyrinėti 
lietuvių literatūros. Kodėl neskiria dėme
sio lietuviams rašytojams.” Džiaukimės, 
kad svetimšaliai domisi lietuvių literatū
ra. Ponios L.Pocienės poezija buvo at
spausdinta “Lithuanian Papers” 1993 m. 
Vol.7. O kad tasai žurnalas nustotų ėjęs, 
manau, niekas netinki.

Iš meilės Lietuvai A.Taškūnas, tik iš 
meilės dirbo tuos 33-jus metus, išleis
damas patriotinius leidinius “Baltic 
News”, “Lithuanian Papers” ir dar dau
giau. Jam tikrai yra labai skaudu ir ne
tikėta sulaukti tokio “atlyginimo” iš lie
tuviškų laikraščių.

Pagarbiai, Vingra Rtipinskicnė

Redakcija spausdina įvairius lietuvių ben
druomenės narių pasisakymus vienu ar kitu 
klausimu ir nebūtinai sutinka ar pritaria 
autorių nuomonėms. Red.

Miela p. Redaktore,
Prašau patalpinti sekančiame “Mūsų 

Pastogės” numeryje atsiliepimą j Lidijos 
Pocienės straipsnį “Mūsų Pastogė”, 
26.03.2008, psl. 5 ir 7.

“Rašyti žodžiai taip kaip druska. 
Gražiai rašyti, nieko netrūksta. 
Per daug naudoti be prasmės - 
Gadina skonį ateities! ” 
Su pagarba,

Nijolė J. Salkūnas
Mclbournas

juos žavi tam tikra gyvenimo pasaulėžiūra, 
kurią jie bando nagrinėti. Poetė rašo: „ma
ne domina mūsų pirmykštė pradžia, kuri 
mumyse formuojasi archetipiniais simbo
liais* L. Šimkutė nelaiko savęs egzilio 
poete, nors pradžioje rašydama pasirinko 
lietuvių kalbą. Anot kfi rėjos, “poezija turė
tų būti atvira naujų įvykių galimybėms, nu
jausti simbolių reikšmę, kuri mus giliai pa
liečia, suteikia gyvenimui pilnatvės ir giles
nį meno supratimą. *

Tylos kultas korytoje yra neišvengiamai

Karšto oro šposai
Vakare po karštos dienos bandžiau 

nusnūsti. Tačiau nesisekė. Mat vėsinimo 
instrumentai veikia pūsdami ne tik šaltą 
orą, bet ir priklius garsus. Pamažu užsnūs
ti ir vėl atsibundi. O naktis atrodo bega
liniai ilga. Atsiverčiau knygą, pradėjau ją 
skaityti ir trumpam užmigau. Knyga iš
krito iš rankų. Ir vėl atsibudau. Kambary
je karšta. Atsidariau langą pasižiūrėti, kas 
gatvėje dedasi. Oras jau šiek tiek atšalęs. 
Pradedu ieškoti nukritusios knygos - ji 
dingo! Ieškau... Niekur jos nesimato. Galų 
gale pamačiau knygą už durų. Kaip ji ten 
nukeliavo - nežinau! Kojų neturi... Vartau 
knygą ieškodama joje mano skaityto pa
skutinio puslapio. Užmigau.

Tačiau staiga mane pažadina aštrūs 
telefono skambučio garsai. Griebiu tele
fono ragelį. Rikteliu: “Halio”! Atsiliepia 
balsas su indišku akccntu:”Mem! Jums yra 
paskirta dovana - naujas foto aparatas ir 
kelionė liuksusiniu laivu vandenyne... 
Nieko nekainuos!..”

Panašius pasiūlymus aš jau esu girdėjus 
ir anksčiau. Atsakau cypiančiu balsu: 
“ At iduodtt t ą savo ke lione tau! ” I r nuė miau 
telefono ragelį. Bet naktis, atrodo, bus dar 
labai ilga ir p rikli. Įjungiu kambaryje šal
dymą. Atsimenu, kad ryt turiu atlikti daug 
reikalų. Tačiau tingiu galvoti apie juos ir 
jų racionalų tvarkymą... Mano mintys 
nukeliauja į mūsų priemiestį. Jame mes 
jau išgyvenome 46 melus, patogiai įsitaisę. 
Tačiau praslinko keletas metų iki mūsų

Linksma žinutė iš Kaziuko mugės
Kaip ir kiekvienais metais. Katalikų 

Kultūros Draugija St. Joachim’o parapijos 
salėje suruošė Kaziuko mugę. Mugėje 
gausiai dalyvavo skautai. Svečiai su 
pasitenkinimu vaišinosi skaniai paruoš
tomis dešrelėmis su kopūstais.

Prie užkandžių stalo iškilo mintis, kad 
reikia tęstinumo lietuviškajai tautodailei, 
nes po šios vyresniosios kartos išnyks 
lietuviškieji rankdarbiai. Tokią mintį pa
reiškė jaunos merginos Julija su Dalia.

Taip pat iškelta mintis, kad reikia pra
vesti pamokas, kaip margučius marginti 

susijęs su Rytų pasaulio kultūromis, kur 
tyla vaidina ypatingą vaidmenį ne tik dau
gelyje meno šakų (japonų poezijos forma 
haiku, nacionalinė drama, vaizduojamojo 
meno tradicijos), bet ir iki šių dienų išli
kusioje archetipinio pasaulio sampratoje. 
Ryt ii kultūros pateikia savo Pradžių Pra
džios pasaulio modelį, įvilktą j subtilų mi
tų ir legendų rūbą, plėtojantį esminių 
metaforų ir simbolių kalbą (pirmykštę 
sielos kalbą). Poetės Lidijos Šimkutės

Nukelta į 6 psl.

kaimynai pradėjo pamažu sveikintis. Bet 
kai pradėjo sklisti karšio oro bangos, 
kaimynai staiga pasidarė draugiški ir net 
vardus iš kažkur sužinojo.

Dabar jie dažnai pakalbina vienas kitą 
kelis kartus per dieną. Pagrindinis jų klau
simas yra:”Ką manai šiandien apie orą?” 
Šis klausimas pateikiamas su šypsniu. 
Kaimyniški pasiklabėjimai vyksta gatvėje 
ir vietinėse krautuvėse. Taigi, dabartinis 
karštas oras sugriovė mūsų priemiesčio 
“mandrią” reputaciją. Kone komunizmas!.. 
Dabar mes jau visi beveik draugai, net ir 
su aplinkinių priemiesčių gyventojais. Visi 
kalbasi kaip draugai. Taip pat rūpinamės ir 
viešai kalbame apie netikusį mūsų vietinį 
konsulą - priemiesčio vadovybę. Mat jie 
išdažė mūsų priemiesčio suolus neti
kusiomis spalvomis, nepasitarę su gyven
tojais. Man neaišku, kaip galima rasti to
kią spalvą, kuri įtiktų visiems gyvento
jams... Matyt karšto oro bangos įtaka 
trukdo priemiesčio vadovams surasti 
tinkamą sprendimą. Aš siūlau, kad reikia 
palaukti iki oras vėl atšals ir tada spalvas 
rinkti.

Taip pat mane stebina, kad “Mūsų 
Pastogė” apie karšto oro reikšmę nei žo
deliu neužsimena. Ar trūksta medžiagos? 
Pakalbinkite “Dainavos” kavinės lankyto
jus, ką jie apie tai galvoja. Pradėkite nuo 
jaunosios kartos, ką jie mano apie karštą 
orą. Ko gero visus mus nustebins...

Elvira Šurnicnė

juostas austi, šiaudinukais puošti Kalėdų 
eglutę, kalbėta ir apie kilus lietuviškais 
motyvais puoštus rankdarbius.

Jau matosi, kad ši idėja vystosi. “Mūsų 
Pastogės” 9 numeryje yra skelbimas, kad 
kovo 16 d. 12 vai. bus marginami margu
čiai ir vyks dažytų margučių ritinėjimo 
varžybos.

Malonu, kas Sydnėjaus lietuviškasis 
jaunimas rūpinasi lietuvybės tęstinumu.

M.R.
Sydney
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Vartai į tylą
Atkelta iš5 psl.
archetipinio pasaulėvaizdžio paieškos, 
paremtos tylos ir absoliučiosios pradžios 
kertiniais elementais, jungiasi j stulbinamai 
stiprią jungtį kartu su Japonų mitais ir 
legendomis. - „Tai ką Vakarų galvosena 
nusako kaip sutapimą, atrodo, yra Rytų 
pasaulio pagrindinis akstinas“. * Stebėtina, 
kaip emocijų, intuicijos vedamos pastangos 
atskleisti glūdintį, kartu su gimimu atsi
neštą pirmykštį pasaulėvaizdį ir surasti jo 
kilmės šaknis yra panašios j japonų tautos 
sukurtą pirminio pasaulio modelį („Dau
gelis mano, kad esminis šaltinis yra esąs 
mūsų kolektyvinėje pasąmonėje - tai mū
sų kūrybos šaltinis")*. Tad kuo skiriasi šis 
modelis, sukurtas prieš tūkstančius metų 
svetimoje kultūroje, nuo ieškomo dabar, 
savyje. Peršasi mintis, jog tas pats archeti
pas galioja visoms kultūroms, lik pasi
reiškia skirtingu pavidalu, įkūnijančiu ke
lią i jį. Kosmopolitiškame šiandieniniame 
pasaulyje minėtasis pavidalas nėra izo
liuotas etniniu požiūriu, veikiau tai alter
natyva, kurią kiekvienas pasirenka eida
mas pirminio pasaulėvaizdžio link. Tačiau 
lengvai prieinama įvairiakultūrė aplinka 
neišsaugo „originaliosios kultūros grynu
mo“, neišvengiama kultūrinė sąveika, 
kurios rezultatas ir yra tas įkūnytas ke
lias. Bandau pažvelgti, kuo skiriasi kelias j 
save per tylą L. Šimkutės ieškojimuose ir 
mano vizijų pasaulyje?

Kultūrų sąveika yra įtaigus, akimirką 
trunkantis procesas. „Kūrybą galime paly

ginti su šamanistine patirtimi, kai šama
nas persikelia į kitą dvasinę sferų. Kalbant 
apie poetų - tai kūrybos pasaulis, glūdintis 
mumyse, tarsi snaudžiantis, laukiantis 
prikėlimo ir esąs anapus mūsų logiško 
suvokimo."* Rezultato plėtotė prilygsta 
amžinybei, bet pats sąlytis yra be galo sub
tilus, loginio proto kloduose neiššifruo- 
jamas, milžinišku greičiu pralekiantis pro 
mūsų vidines akis. Nejaugi visuotinis pa
saulio archetipas, tyla ir akimirka diktuo
ja savo veikimo ciklą? 'lai leidžia numa
nyti. jog panašumo ir skirtumo sąvokos 
neturi aukščiausių kritinių taškų. Nėra 
sienos, kuri drastiškai skirtų panašumą 
nuo skirtumo... Pradžių Pradžia pasauly
je migruoja savame cikle...

Kur glūdi panašumų skirtumai ir 
skirtumų panašumai? Ieškau tylos garsų 
ir spalvų bei akimirkos virsmo amžinybe 
I .idijos Šimkutės poezijoje. Mano pasirin
kimas grindžiamas dviejų skirtingi) kul
tūrų, dviejų skirtingų žmonių ir jų su
vokimo. dviejų skirtingų erdvių ir laiko 
matavimų (akimirkos ir amžinybės) są
veikos principu. Nejaugi visa lai. ką mums 
kasdienybėje įprasta vadinti panašumais 
yra neginčijamas sielos erdvės matmuo? 
Kaip tai kinta žmogaus sielos pasaulyje? 
Kaip toli pažengiame narpliodami intuici
jos mįsles? Kodėl pasaulyje yra taip, kaip 
yra?

L. Šimkutės poezija, kalbanti tiesiogiai 
ir betarpiškai, simbolių ir metaforų pavi
dalu. srūva į žmogų, veržiasi į tolius ir kartu 
yra čia pat, šalia, kūryba, siekianti absoliu
to amžinybėje ir randanti atsaką gamtiš

kajame ir žmogiškajame buvime. Tai 
žmogaus dvasios veikla, sukurianti žemė
lapį. logiško proto klode neapčiuopiamą, 
bet pajuntamą siela, paliečiamą intuicija 
per tylą man. skaitytojui-Atradau unika
lią poeziją - mistiškus varius ne tik j 
anapusinį pasaulį, bet ir j ieškojimų bei 
atradimų erdvę, sutelpančių amžinybe 
virtusioje akimirkoje. Man svarbu suži
noti. ką junta, patiria, įrėžta j savo gyveni
mą žmogus per akimirką. Kiek jausmas 
svarbus tai esminei akimirkai? Kokie in
tuicijos, atsinešto pirminio pasaulėvaiz
džio tiltai veda į ten. kur žmogus linkės 
prilyginti visiškai tuštumai, nebuvimui. Ar 
taip nėra ištrinamas tikrasis amžinumo 
matas? Ar verta neigti akimirkos jausmo 
proverži ir tuo pačiu metu bandyti įsikib
ti j tai, kas amžina? Ar galima kūrybą 
skirstyti į akimirkos ir amžinybės, į nesta
bilaus ir neišjudinamo mūro modelį? Ar 
toji nemari dimensija nėra akimirka? Gal 
toje paneigtoje praeinamybėje ir yra visas 
mūsų gyvenimas?

L. Šimkutės poezija, įkvėpta magiško

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tol.: (03) 9578 4319.

intuityvumo, man, visų pirma, reiškia vartus 
į buvimą kartu su savimi, tyla ir pirma
pradžiu pasaulio vaizdiniu. Poezija susie
jama su japonų mitais ir legendomis, ši 
sąjunga perkeliama į manojo suvokimo 
plotmę ir visa tai akimirksnio ciklo dėka 
sugrąžinama į mus veikiantį išorinį pasaulį. 
Tačiau kažkas lieka iš anksčiau ir trans- 
formuodamasis sutveria ciklą. Taip ir 
atsitinka ir su magiškais vartais virtusia 
poezija - jos simboliniai, metaforiniai žo
džiai pasilieka manajame tylos suvokime 
ir išplinta mus veikiančio išorinio pasau
lio jėgose. Žmogaus suvokimas ir jausmai, 
visas pasaulis turi daugybę ciklų. Tad kas 
gi įvyksta toje esminėje akimirkoje? Kaip 
ilgai iš tikrųjų gyvename? Gal mūsų gy
venimai trunka tiek, kiek jaučiame?.. 
Kiekviena būsena turi išeitį į rezultatą, jei 
radai savuosius vartus. □

* Lidija Šimkutė : Gyvenimas dvejose 
kultūrose. Poezijos slaptinga versmė - 
Universitetas Vytauti Magni, Nr.7(90), 
spalio 2004m. , Kultūros barai - birželio 
2005m.

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
atnešiu rankraštį-gal tavo brolis norės jį 
paskaityti.” Neatsimenu, ar jis tą rankraštį 
atnešė, ar Vytautas jį matė. Turbūt ne.

Paskui aš galvojau apie tą pokalbį, ir 
man daug kas buvo neaišku. Knyga apie 
partizanų veiklą spausdinimui? Ideologinis 
vadovas? Po labai daugelio metų, perskai
čius knygą “Pavargęs herojus”, sužinojau, 
kad Algimantas buvo užverbuotas, kad jo 
rankos suteptos šimtų partizanų krauju. 
Tada pagalvojau, kad gal ta jo knyga buvo 
raportas, skirtas saugumui. Jis nenorėjo 
kalbėti kambary prie telefono, bet gal jis 
turėjo mikrofoną ant savęs? Gal tikėjosi 
iš manęs kokio atviro pasisakymo?

Pakvietė mane į svečius. Nuėjau, bet 
palydovu pasikviečiau Eimaitį. Nuėjus, 
ten buvo visa Zyzos šeima ir daugiau žmo
nių. Mums įėjus visos kalbos nutilo, ir bu
vo labai sunku jas vėl pradėti. Buvo labai 
nejauku, net šnekusis Algimantas nerado 
žodžių. Pabuvom gal pusvalandį, paskui 
Eimaitis pažiūrėjo į laikrodį ir perspėjo 
mane, kad mes jau turim eiti į kitą susi
tikimą (taip buvom susitarę, jeigu būtų 
nemalonu ten būti).

Po kelerių metų sužinojau, kad Zyza 
nusižudė.

Amerikonai ateina!
Vieną dieną Gražina išskalbė daug 

baltinių. Kieme buvo vamzdžiai ir virvės 
baltiniams džiauti, bet reikėjo saugoti, 
kad kas nenuneštų, o be to ten pat vaikai 
žaidė futbolą. Balkone padžiauti tiek daug 
netilpo, tai ištiesė virves per visus kam
barius ir padžiovė. Mes atsargiai landžio
jom pro baltinius, o vaikai stovėjo balko
ne ir žiopsojo. Staiga sušuko: “Amerikonai 
ateina!” Į Vilnių buvo atvažiavęs Kazys 
Almenas su žmona. Vaikai tą žinojo, ir ge
rai, kad juos pamatė. Kol jie takeliu priėjo, 
kol jie užlipo iki ketvirto aukšto, virvės ir 
baltiniai dingo iš kambarių.

Pas Gražiną ir Vytautą svečiai gana 
dažnai užklysdavo. Sutikau tenai ir solistę 
Giedrę Kaukaitę ir iš Amerikos atvykusį 
Almių Šalčių.

Kur buvo lokių akademija
Gavę leidimą ir važiuodami į Kauną 

Alena 
Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Zyza
Apie mano 

gimnazijos laikų
simpatiją Algimantą Zaskevičių, vadinamą 
Zyza, būdami Vokietijoje išgirdome tik 
tiek, kad jis buvo partizanas, pakliuvęs į 
pasalą ir, po pagarsėjusios “Zaskcvičiaus 
gaujos” bylos, nuteistas. Apie tolimesnį jo 
likimą nieko nežinojome. Pasirodo, jis gy
veno Vilniuje. Gedimino draugas Eimai- 
tis pasakojo telefono numerį, bet patarė su 
juo kalbėti atsargiai, nesakydamas kodėl, 
tik ptttekšnodamas nosį, kad jis kažką ži
no. Nutariau jam paskambinti, bet ilgai 
delsiau. Tik kai perskaičiau savo dieno
raštį, rašytą 8-oje klasėje, kur pagrindiniai 
asmenys buvo Algimantas, Liuką Petraus
kas ir Gediminas, įsidrąsinus galų gale pa
skambinau Zyzai. Jis atėjo su rožės žiedu 
ir pakvietė mane pasivaikščioti į Vingio 
parką - nepasitikėjo net pagalvėlėmis ant 
telefono. Parke galėjome laisvai kalbėtis, 
ir jis man pasakojo apie gyvenimą ir kovas 
miške iki paskelbtos amnestijos. Apie su
ėmimą ir bylą neminėjo. Kai paklausiau, 
ar ta amnestija buvo tikra, jis atsakė: “Iš 
pažiūros - taip. Kas nebuvo susitepęs krau
ju, visi buvo paleisti. Tačiau po pusmečio 
jie beveik visi, viena ar kita dingstim, bu
vo susemti. Man pasisekė išlikti, bet gy
venti buvo labai sunku. Verčiausi atsitikti
nais vertimais, skurdai!... Dabar dirbu Kau
no Medicinos fakultete kaip studentų 
ideologinis vadovas”.

“Kaip tu gali dirbti tokį darbą?”, - 
paklausiau, kartu stebėdamasi, kaip jis ga
vo tokį darbą. “Aš labai gudriai apeinu sa
vo pareigas, aš jiems pasakoju apie Lietuvos 
istoriją ir žadinu patriotizmą. Aš esu pa
rašęs knygą apie partizanų veiklą, tik lei
dykla patarė man dar palaukti. Aš tau
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sustojom Taujėnų dvare. Tai buvę didingi 
Radvilų rūmai. Kai juos perėmė kolūkis, 
jie pradėjo nykti-vidaus apdailos deta
lės buvo išgrobstytos, parketas išluptas. 
Paminklų Apsaugos Institutas, kur tėtė 
dirbo, rūpinosi juos atstatyti ir išlaikyti, ir 
tėtė man buvo daug apie juos pasakojęs. 
Dabar ten vyko kažkokie darbai. Į vidų 
negalėjom įeiti, bet apvaikščiojom parką su 
tvenkiniu. Kiek toliau nuo rūmų buvo 
prijaukintų lokių būstinė - kaip koks 
mūrinis bulvių rūsys, užpiltas žemėmis. 
Įėjimas buvo pro stiprią plytų arką. Ten 
buvo laikomi šokantys lokiai Radvilų 
šeimos ir svečių palinksminimui. Toje jų 
buveinėje dalis grindų buvo metalinės, o 
po jomis buvo kūrenama ugnis. Kai lokys 
užlipdavo ant karštų grindų, jis imdavo 
“šokti” - kilnoti kojas. Tuo pačiu metu 
pasigirsdavo muzika, ir lokys gaudavo ko
kį gardumyną. Po kiek laiko vien tos 
muzikos užtekdavo, kad lokys imtų “šokti”.

Nėra ko švęsti...
Liepos 21-ą ėjau j svečius pas draugę, 

kuri gyveno Gedimino prospekte (tada, 
berods, Lenino prosp.). Prie visų namų bu
vo iškeltos vėliavos. Norėjau pasiklausti 
žmonių, kokia čia proga, bet aplink visi 
kalbėjo rusiškai. Jau buvau turėjusi su
sidūrimų su labai grubiais rusakalbiais. 
Kartą padariau pastabą be eilės į priekį 
lendančiai moteriškei, tai ji man labai piktai 
šūktelėjo, kad aš kalbėčiau rusiškai, nes ji 
lietuviškai nesupranta, tada aš jos angliš
kai paklausiau apie ką ji kalba, nes aš jos 
kalbos nesuprantu. Ir įvyko stebuklas! 
Moteriškė staiga nusiramino ir manda
giai lietuviškai ėmė teisintis , kodėl ji be 
eilės bandė brautis. Ką gi - vietinius lietu
vius galima aprėkti ir nustumti, bet su už
sieniečiais. mat, nepatogu... (Girdėjau, kad 
ir vietiniai lietuviai, apsirengę užsieni
niais drabužiais, nuvažiavę į Maskvą tarp 
savęs kalbasi vokiškai arba angliškai - daug 
lengviau visur praeina).

Priėjau prie jaunos, lietuviškai atro
dančios moteriškės, kurios mama, tikriau
siai, jau buvo užaugusi sovietinėj santvar
koj, ir paklausiau, kodėl tos vėliavos. “Tai 
gi liepos 21-oji, mūsų išvadavimo šventė”. 
“Šventė? Bet kad visos krautuvės atdaros 

ir įstaigos veikia!” Moteriškė truktelėjo 
pečiais: “Tai kad nėra ko ir švęsti”, pasakė 
moteriškė, nuo pat kūdikystės mokykloje 
perėjusi sovietinį auklėjimą.
Pedagoginio instituto išleistuvės

Koncertų ir įvairių kultūrinių renginių 
buvo per akis. Kai kuriuose aš ir pati ak
tyviai dalyvavau. Po Pedagoginio institu
to diplomantų dirigavimo egzaminų buvo 
alutis studentams ir dėstytojams. Buvo 
pasakyta daug gražių kalbų. Kažkas pa
kvietė ir “viešnią iš Australijos” tarti žodį. 
O man žodis kartais išlekia neužkliuvęs 
smegenyse. Pasidžiaugiau gražiu jaunimu, 
pasakiau kad mane net pavydas ima, ma
tant ką gaus Lietuvos mokyklos ir drib
telėjau bombą: “Kaip aš norėčiau, kad ga
lėtume jus turėti Australijoje, mūsų lietu
viškoje bendruomenėje”..., bet pamačiau 
savo brolio veido išraišką ir tuoj pridė
jau: “...bet nevažiuokite, mielieji, niekur 
nevažiuokite iš Lietuvos, nes nežinote 
koks skaudus yra gimtojo krašto ilgesys”. 
Vytautas lengviau atsikvėpė.

Bibliotekininkystės fakulteto 
posėdyje

Vilniaus Universitete Bibliotekinin
kystės fakultetas buvo tik neseniai įsteigtas, 
ir patiems dėstytojams buvo įdomu susi
pažinti su kitų kraštų bibliotekų darbu, 
ypač mokyklose. Per Vytautą jie buvo 
manęs paprašę atvežti jiems medžiagos

Mokslo metų pabaigoje mane pakvietė 
dalyvauti Fakulteto posėdyje kaip viešnią. 
Tarp daugelio spręstinų problemų buvo ir 
finansinės. Mane apstulbino žinia, kad 
Universiteto bibliotekos biudžetas užsie
ninėms knygoms yra $100 - per metus. (Tą 
finansinę spragą paskui stengėsi užpildyti 
Vilniaus Universiteto Mokslinės Biblio
tekos Bičiulių Būrelis Melbourne). Po po
sėdžio mane pakvietė papasakoti apie 
Australijos mokyklų bibliotekas. Buvau 
atsivežusi nuotraukų, skaidrių, brošiūrų, 
kurias man buvo parūpinęs Švietimo De
partamentas Melbourne.

Paskui jie paprašė, kad aš apie Aus
tralijos mokyklų bibliotekas parašyčiau į 
“Kultūros Barus”. Pažadėjau.

Tįsinys kitame MP nr.
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
I dėtuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas - 2008m. birželio 
mėn. 15 <1. Pristatyti projektai bus pateikti viešam svarstymui 
lietuviškoje spaudoje ir ALB internetinėje svetainėje. Galutini 
sprendimą priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo 

komisija. Geriausio projekto autoriui bus skiriama $ 250 premija.
Žinių apie vėliavų sudarymo prineipus galima rasti Alfred’o Znamierowski’o kny

goje “The World Encyclopedia of Flags. The definitive guide to international flags, banners, 
standards and ensigns “ (First published in 1999 by Lorenz Books, London).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Liliją Kozlovskienę. tek: (03) 8707 0347. 
Projektus siųsti adresu: Lilija Kozlovskienė, 77 Griniwade Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba
el.paštu: lilija@austlb.org ALB Krašto Valdyba

Velykos Geelonge
Pasakiškai gražus rudens rytas. Kunigas 

Algirdas Šimkus ankstų rtą - 8.30 vai. - 
atvyko Prisikėlimo šv. Mišioms šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje Geelonge.

Nors lietuvių gretos sparčiai retėja, bet 
į pamaldas susirinko nemažas skaičius 
jaunimo. Tai senelių nuopelnas.

Bažnyčios maršalka Juozas Gailius 
įnešė kryžių, papuoštą Prisikėlimo juosta. 
Iškilmingai nuaidėjo giesmė “Kėlės Kris

tus - mirtis krito. Aleliuja”. Kunigą Algir
das Šimkus nušvietė šv. Velykų reikšmę 
žmonijos gyvenime.

Skaitymą atliko Juozas Gailius, o au
ką atnešė a.a. Anelės Volodkicnės anūkės 
Dana ir Lee-Anne. Po šv. Mišių kunigas 
išskubėjo į Melbourne parapijų šv. Mi
šioms, o mes skubėjome į namus išbandy
ti stipriausią margutį.

Juozas Gailius

Mielus

Onutę ir Kapočius,
kurie ilgus metus dainavo su savo tėveliais ir manim chore 

“Daina” ir dabar švenčia 50-ties metų auksinį vedybų 
jubiliejų, nuoširdžiai sveikinu ir linkiu laimės, daug džiaugs
mo bei geros sveikatos.

Jų jubiliejaus proga aukoju “Mūsų Pastogei” $100.
Cecilija Protienė

Aukos Pasaulio Jaunimo Dienom
$250 - Melbourne Pensininkų S-ga Ačiū, kad parėmėte mūsų lietuvišką
$100- dr. E. Šurnicnė jaunimą Pasaulio Jaunimo Dienų 2008
- B. Prašmutaitė kelionėje. Teatlygina Jums Dievas savo
$ 50- M. Matulionienė malonėmis.

V. ir B. Vaitkai Kunigas Algirdas Šimkus
$35 - dr. K. Zdanius Bronė Staugaitienė (iždininkė)

Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir 
tendencijos

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LR Vyriausybės šių metų 
balandžio 16-18 dienomis organizuoja 
užsienio lietuvių ugdymo Įstaigų moky
tojų forumą „Lituanistinis švietimas: per
spektyvos ir tendencijos”, į kurį kviečiama 
per 100 dalyvių iš 30 užsieniu valstybių. 
Forume taip pat kviečiami dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
ir šios valdybos Švietimo reikalų komisi
jos atstovai. Lietuvos valdžios, švietimo, 
kultūros bei kitų institucijų atstovai. Tai 
pirmasis tokio plataus mąsto renginys, skir
tas lituanistinio švietimo problematikai.

Balandžio 16 d. forumo pirmosios die
nos programa vyks LR Seimo Kovo 11- 
osios salėje. Renginio pradžia 10.00 vai.

Kitas dvi dienas planuojamas darbas 
trimis grupėmis - bendrojo lavinimo mo
kyklų vadovams ir pedagogams, moky
tojams, dirbantiems su ikimokyklinio am
žiaus vaikais ir lituanistinių mokyklų va
dovams ir mokytojams.

Forumo metu planuojami pranešimai 
aktualiais lituanistinio švietimo klausi
mais, dalyviai bus supažindinti su naujau
siomis metodinėmis mokymo priemonė
mis bei rengiamomis mokymo programo
mis, susitiks su Lietuvos švietimo įstaigų 
pedagogais, bus sudaryta galimybė pasida
linti sukaupta gerąja patirtimi.

Renginys balandžio 16 d. vyks LR 
Seimo Kovo 11-osios salėje, balandžio 17- 
18 d. viešbutyje-konferencijų centre „Pa

norama“ (Sodų g. 14, Vilnius).
Platesnė informacija apie renginį: 
tel.: 8-5 212 2249;
e-mail.: daiva.zemgulicnc@tinid.lt ir 
tek: 8-5- 262 95 43;
e-mail.: bertas.venckaitis@tmid.lt.
Tautinių mažumų ir išeivijos departa

mento prie 1 .RV prioritetinė veiklos sritis 
- švietimas, tautinės kultūros ir tapatumo 
išsaugojimo pamatas.

Departamento duomenimis 33 pasau
lio valstybėse veikia 179 lietuvių švietimo 
įstaigos, per kurias palaikoma ir sklei
džiama lietuvybė, įvairiapusiškai supažindi
nama su Lietuva ir kur sudaromos sąlygos 
saviraiškai lietuvių kalba.

Šiuo metu užsienyje veikia 7 bendrojo 
lavinimo mokyklos, 172 lituanistinės 
mokyklos, mokyklos su lietuviškomis 
klasėmis (pamokomis), mokyklos su 
lietuvių etnokultūros komponentu, suau
gusiųjų klubai, lietuvių kalbos kursai, vaikų 
darželiai.

Iš viso mokosi per 7000 mokinių. Ne
formalaus ugdymo mokyklų tinklas plečia
si: 2007 m. naujai įsteigta 13 mokyklų, 2008 
m. darbą pradėjo 2 mokyklos Š. Airi-joje 
(Portadown ir Armagh) ir 1 mokykla 
Didžiojoje Britanijoje (King’s Lynn).

TM1D teikia finansinę ir metodinę 
paramą užsienyje viekiančioms lietuvių 
švietimo Įstaigoms, sudaro galimybę peda
gogams tobulinti žinias, kelti kvalifika
ciją. TMID inf.

įk XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

ALDSY0NEY 2008 Išankstinė programa
Gruodžio 26 d., penktadienis

10 a.m. - 6 p.m. - Sporto klubų registracija (Liet. Klubas “Dainava”, 
Bankstown)

Gruodžio 07 d., šeštadienis
10.30 a.m. - Atidarymo šv. Mišios (St. Joachim’s bažnyčia, Lidcombe)
l.OOp.m. - ALI) ir Sporto Šventės Atidarymas (Bankstown Basketball

Stadium, Third Av., Condcll Park)
4.00 p.m. - Lėlių teatras “Seku, seku pasaką” (Liet. Klubas “Dainava”)
7.00 p.m. - Susipažinimo Vakaras (Liet. Klubas “Dainava”)

Gruodžio 08 d., sekmadienis
9.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
11.30 a.m. - Pamaldos (St. Joachim’s bažnyčia)
12.30 p.m. - Choro repeticija (St. Joachim’s Parapijos salė)
4.00 p.m. - Lietuvos Baleto Bičiulių popietė (Sports Club, Bankstown?)
7.30 p.m. — Jaunimo Talentų Vakaras (Lietuvių Klubas “Dainava”)

Gruodžio 29 d., pirmadienis
8.30 a.m. - Taut, šokių repeticija (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Liet. Klubas “Dainava”) 
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park) 
12.00 noon - Meno ir Tautodailės paroda (Police Boys Club'?)
1.30 p.m. - Dainos ir Literatūros popietė (Liet. Klubas “Dainava”)
6.30 p.m. - Tautinių Šokių Šventė (Bankstown B’ballStad., Condell

Park)
Gruodžio 30 d., antradienis

9.00 a.m. - Chorų repeticija (Sports Club, Bankstown)
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas “Dainava”)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
2.00 p.m. - Mokytojų suvažiavimas (Liet. Klubas, “Dainava”)
6.30 p.m. - Dainų Šventė (Sports Club, Bankstown)

Gruodžio 3 1 d., trečiadienis
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condcll Park)
2.00 p.m. - ALI) ir Sporto šventės uždarymas (Bankstown B’ball

Stad., Condcll Park)
8.00 p.m. - Naujų Metų Balius (I ,a Luna 1 .ounge. Condell Park)

Gausio 1 d., ketvirtadienis
12.00 noon- AtsisveikinimoIcšminė (?)

Sausio 0 d., penktadienis
“Sutaro” koncertas.

Gausio 3 - 1 □ d.
Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla.

Aukos “Musų Pastogei”
J. ir T. Kašauskas SA $ 10.00 D.M. Baltutienė Lietuva $ 10.00
J. Rcpševičius WA $ 10.00 P. Kazlauskas OLD $ 15.00
R. Šilinis Acr $ 30.00 A. V. Šutas NSW $ 15.00
K. Protas NSW $ 25.00 A. Arlauskas NSW $ 15.00
A. Grosas NSW'$ 5.00
V. Ratkevičius NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
E. J ankus TAS $ 15.00 “Musų Pastogės”’ Administracija

Netikėtai mirus Canberros “Ramovė” skyriaus ramovėnui

Air A Jonui Antanaičiui,
užjaučiame gyvenimo draugę Stefanie, jos šeimą, draugus bei artimuosius ir 

liūdime netekę ilgamečio skyriaus nario.
Canberros LKVS “Ramovė” skyriaus ramovėnai

Minis

A'u’A Jonui Antanaičiui,
gyvenimo draugei Stefanie, jos šeimai ir visiems artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Melbourne Pensininkų Sąjungos ilgametei narei

A^rA Stasei Arienei
minis, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir visus artimuosius.

Pensininkų Sąjungos Valdyba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Rudens stovykla
Sydnėjaus „Aušros“ tuntas skelbia, kad šių metų rudens stovykla vyks balandžio 

18-25 dienomis (18th April to Anzac Day 25th April), Kariong stovyklavietėje. 
Prašome tėvelius atvežti stovyklaujančius į Kariong stovyklavietę balandžio 18-los 
(penktadienio) vakare. Stovykla baigiasi balandžio 25 d., Anzac šventės, 
penktadienio vidurdienį.

Registracijos informacija paskelbta tunto biuletenyje. Su klausimais prašome 
skambinti Kristinai Rupšienei tek: 02-9894-8658.

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė
Po atostogų, Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokyklėlė pradeda darbą: šešta

dienį, gegužės 3 d. 11 vai. ryto, Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Pagausėjus mokinių skaičiui iki 25, kviečiami mokytojai- pagalbininkai, 

kurie galėtų dirbti su skirtingo amžiaus ir lietuvių kalbos žinojimo grupėmis.
Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti mokytojai Jadvygai 

Dambrauskienei tel.: (mob.) 04 03 287495 arba (n.) 9709 3314, arba atvykti i 
šeštadienio pamokas. Jadvyga Dambrauskienė

I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

Vakarų Australijos lietuvių 
dėmesiui

Nuo balandžio 19 d. iki 27 d. Vakarų Australijos 
lietuviai ir kiti meno gerbėjai gali pamatyti

Lindos Skrolytės
ir kitų dailininkų meno kūrinius The Crooked 

Brook Studio patalpose, esančiose Twomey Rd. 
Dardamip nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Paroda užsidaro balandžio 27 d.

Nuotr. kairėje - Linda Skrolytė: MALDAVIMAS

04 f *4 F4
L I T H U A N IAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown 
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@lithuaniancliib.org.au 

www.lithuanianclub.org.au
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Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas “Europa” (Algis ir Gary).
Sekmadieniais dirba ir Alvyda, tel.: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5vai. p.p.-7 vai. p.p.-trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galile laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo “Dainava” Šventinimas
įvyks sekmadienį, balandžio 20 dieną, 1 vai. p.p.
Dviejų patiekalų pietūs, kava, vynas ir sultys - $30 asmeniui.
Užsakymus priima Jadvyga Burokienė tek: 9522 8275.

Pranešimas Geelongo ir Apylinkės lietuviams
Kviečiame j ALB Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiama.

Motinos Dienos šventę.
Minėjimas yra ruošiamas sekmadienį, gegužės 4 dieną, 12 vai. Lietuvių 

Namuose, Pettitt Park.
Programoje:

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininko sveikinimas ir mirusių 
motinų pagerbimas.
Paskaita.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, grupė “Aidai”, choras “Viltis” ir 
tautinių šokių grupė “Gegutė - Linas”.

Pietus ruošia broliai židiniečiai 111
Laukiame visų! Geelongo Apylinkės Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys”, kartu su Sydnėjaus lietuvių choru 
“Daina” ir dainininkių grupe “Atspindys”, rengia koncertą 

“Vestuvės”
Kur: Lenkų Klube (Polish Club), 15 East Terrace, Bankstown.
Kada: Sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 vai. p.p.
Bilietai: Parduodamipriedurų:$15- asmeniui, vaikams iki 15 metų-veltui.

Sfc. XXV Australijos Lietuvių Dienos 
— ir Sporto Šventė Sydnėjuje

xxv ald Sydney zoos Meno ir Tautodailės parodos 
■gįąftĮffiŠ*** ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis i Martiną Reisgienę

tek: (02) 9543 1001 e-mail: martinareisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Lenką Gruzdeff 

tek: (02) 9796 8573 e-mail: leekart@optusnet.com.au
arba Jolantą Janavičienę 

tek: (02)99392180 e-mail:jurgisaudjolanla@lpgi.com

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje 

Kviečiame literatus, poetus, kūrybinio žodžio 
autorius dalyvauti

Literatūros ir Dainos popietėje,
kuri įvyks š.m. gruodžio 29 dieną (pirmadienį), 2 vai. po pietų.
Kūrinio pristatymui skiriama iki 10 minučių.
Prašome susisiekti su renginio organizatore: Jadvyga Dambrauskiene.
2 Wren Street, Condcll Park, NSW 2200 
tel.: (02) 97093814 e - mail: juozas@optusnet.coni.au.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” vyksta 
penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wTnKusers.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Donicla
Redakcine Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Rcisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vicnkartiniaLskelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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